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MOTTO 

1. “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah:286) 

2. “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.” (QS. Ar-Rahman: 60) 

3. “Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 

  



PERSEMBAHAN 

Segala puja dan puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt yang telah 

melimpahkan rahmat_Nya dan atas dukungan serta doa dari orang-orang yang 

saya cintai, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga bahagia saya khaturkan rasa 

syukur dan terimakasih kepada: 

Allah SWT 

Karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan 

selesai tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga saya khaturkan 

kepada Allah SWT maha segalaNya bagi umat yang sudah meridhoi dan 

mengabulkan doa dan usaha saya. 

Ibu dan Bapak Tercinta 

Ibu dan bapak yang tak pernah lelah selalu mendukung, menyemangati dan 

mendoakan anakmu yang belum bisa membuat kalian bangga, karena tiada kata 

seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap 

dari orangtua. Ucapan terimakasih saja takkan cukup untuk membalas kebaikan 

orangtua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak 

ibuku tercinta. Semoga persembahan sederhana ini setidaknya bisa membuat 

kalian bangga pada anakmu ini dan semoga Alah SWT selalu memberikan 

kesehatan dan panjang umur kepada kalian berdua. 
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Pak Turahmat dan Bu Aida Azizah terima kasih banyak sudah meluangkan waktu 

disela-sela kesibukannya dan sabar membimbing saya sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua dosen 

PBSI untuk ilmu dan nasihatnya selama proses perkuliahan dari semester 1 

sampai semester akhir, dan maafkanlah kesalahan yang saya perbuat baik sengaja 

maupun tidak sengaja selama ini. 

Teman-temanku PBSI Tercinta 

Teman-teman seperjuanganku, kalianlah yang menemani suka dukaku selama ini, 

kenangan-kenangan yang sudah terjadi baik yang pahit mapun manis tidak akan 

aku lupakan sepanjang hayatku. Semoga pertemanan ini bisa abadi menjadi 

persahabatan dan persaudaraan yang tidak akan terputus. 

  



PRAKATA 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan 

hidayah-Nya sehingga dengan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan lancar. Skripsi dengan judul “peningkatan kemampuan menulis 

teks negosiasi dengan model pembelajaran Group Investigation pada siswa kelas 

X SMA N 2 Rembang” ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 

sarjana pendidikan. 

Selama penyusunan skripsi, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

lancar dan baik karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada: 

1. H. Anis Malik Toha, MA.,Ph.D Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2. Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Evi Chamalah, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Turahmat, S.Pd., M.Pd. Dosen pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dalam penyusunan 

skripsi ini. 



5. Aida Azizah, S.Pd., M.Pd. Dosen pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada 

penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

7. Sumarno, S.Pd. Selaku Kepala sekolah SMA N 2 Rembang yang sudah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMA N 2 Rembang. 

8. Sungatri, M.Pd Guru Bahasa Indonesia SMAN 2 Rembang yang sudah 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama melakukan penelitian 

di SMAN 2 Rembang. 

9. Bapak/Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, 

semangat, dan doa akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan 

studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

10. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang ikut berkontribusi 

dalam bentuk moral dalam penyelesaian penusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis, 

semogaskripsi ini bermanfaat bagi pembeca. 
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